
درآمد 
ایــن نوشــتار گزارشــی از طــرح پژوهشــی پیرامــون مشــهد و حــرم رضــوی اســت 

کــه بــه بررســی چگونگــی تعمیــق و توســعۀ فرهنــگ زیــارت بــا تکیــه بــر منظــر 

ــن  ــه بخش هــا و مراحــل ای ــردازد. در ادام ــام رضــا)ع( می پ ــر حــرم ام ــد مطه گنب

ــه می شــود. ــرح ارائ ط

معرفی طرح
طرح شامل سه قسمت اصلی است:

1. نظریــه: بــر اســاس متــون غربی اســامی در بــاب منظــر مقــدس نظریه پــردازی 

صــورت گرفتــه و بیشــر از متــون شــیعه اســتفاده شــده اســت. 

2. پیشــینه: در ایــن بخــش بــه پیشــنیۀ ســاخت و ســازها در مشــهد و حــرم مطهــر 

پرداختیــم و وضعیــت هــر دوره را تحلیــل کردیــم. 

3. تحلیــل وضــع موجــود: بــر اســاس نظریه هایــی کــه دربــارۀ منظــر مقــدس وجود 

ــر  ــاری منظ ــور از مع ــد از: منظ ــا عبارت ان ــش م ــی پژوه ــش های اصل دارد، پرس

ــد؟  ــدس کدام ان ــر مق ــاری منظ ــش مع ــای هویت بخ ــت؟ مؤلفه ه ــدس چیس مق

پیونــد معــاری منظــر گنبــد مطهــر در تقویــت فرهنــگ زیــارت چیســت؟ 

آرمان شــهر رضــوی در پیونــد بــا معــاری منظــر مقــدس چگونــه تحقــق می یابــد؟

ارزش های غالب در معاری منظر مقدس
دیدگاه هــا و تعریف هــای زیــادی در بــاب معــاری منظــر مقــدس وجــود دارد. 

اینجــا ســه دیــدگاه اصلــی تعریف شــده اســت:

1. ارزش های محیطی محیط زیست

2. ارزش های زیباشناسانۀ زیبایی

3. ارزش های اجتاعی جامعه
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ــا  ــارت ب ــگ زی ــعۀ فرهن ــق و توس تعمی
ــر منظــر گنبــد مطهــر ــه ب تکی



بــر ایــن اســاس، تعریــف منظــر مقــدس عبــارت اســت از: 

طراحــی و ســازمان دهی منظــر مقــدس بــه گونــه ای کــه منجــر 

بــه بارورشــدن ارزش هــای شــهری، فرهنگی و معنــوی، تقویت 

فرهنــگ زیــارت و باورهــای دینی شــیعه گــردد کــه در نهایت، 

ــاری  ــراد از مع ــد. م ــوی بیانجام ــهر رض ــت آرمان ش ــه تثبی ب

منظــر مقــدس بــر روی منــودار زیــر آمــده اســت.

 ارزش هــای شــهری، ارزش هــای فرهنگــی و ارزش هــای 

ــر  ــت زائ ــی و هوی ــت دین ــهری، هوی ــت ش ــوی در هوی معن

مؤلفه هــای  پیــدا می کننــد. همچنیــن  پیونــد  هــم  بــه 

از: عبارت انــد  مقــدس  منظــر  معــاری  هویت بخــش 

1. هویت شهری

2. هویت دینی

3. هویت زائر

بــر این اســاس، ســاحت وجودی زیــارت شــامل افزایش نگاه 

ــا رویکــرد دینــی و درونــی منــودن  توحیــدی، اخاق مــداری ب

ــارت می شــود. در ادامــۀ آن، مؤلفه هــای  آداب و منادهــای زی

هویت بخــش زیــارت امــام معصــوم)ع( بــه ترتیــب عبارت انــد 

از توبــه، توســل و تــوکل.

مراتب معرفت شناسی زیارت امام رضا)ع(
در منــودار زیــر مراتــب معرفت شناســی زیارت امــام رضا)ع( 

ــن بن ولید  ــت حس ــه روای ــان ب ــۀ ایش ــاس زیارت نام ــر اس را ب

اســتاد شــیخ صــدوق کــه از معروف تریــن متــون زیــارت امــام 

رضــا)ع( اســت، می بینیــد.

ــود  ــا)ع( وج ــام رض ــارت ام ــاب زی ــددی در ب ــون متع مت

داشــت. ایــن منــودار مبتنــی بــر زیارت نامــۀ حــرت رضــا)ع( 

ــتخراج  ــت، اس ــر اس ــه مطمنئ ت ــن بن ولید ک ــت حس ــه روای ب

ــل،  ــوکل، توس ــه، ت ــامل توب ــی ش ــب معرفت شناس ــد. مرات ش

یقیــن، شــهادتین، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، والیــت و 

ذکــر اســت. هــر کــدام از گزینه هــای امــر بــه معــروف و نهــی 

از منکــر، والیــت و ذکــر شــامل دو بخــش اســت.

همچنیــن مؤلفه هــای معرفت شناســی دیــداری شــامل 

تناســب، هم جــواری، حــس حضــور، پیوســتگی، تعــادل بــری 

و حــس تــوازن می شــود. مبتنــی بــر ایــن پژوهــش، عنــارص و 

ــت،  ــل روی ــای قاب ــا و کاربری ه ــدی، فعالیت ه ــیای کالب س

معانــی و ســمبل ها، ســه عنــر تقویت کننــدۀ ارتبــاط درونــی 

ــد. ــه شــار می رون ــکان ب در م

بخش تاریخی پروژه
بخــش دوم کار، بخــش تاریخــی پــروژه اســت. ایــن بخــش 

ــد دوره می شــود: شــامل چن



ــه  ــرن دوم ک ــاال، بررســی در طــرح، از ق ــق جــدول ب مطاب

ــه شــهادت می رســند، رشوع می شــود.  حــرت در مشــهد ب

بــر ایــن اســاس عوامــل توســعۀ شــهر مشــهد در دورۀ تیموری 

بــه رشح زیــر اســت:

از بیــن رفــن شــهر تــوس در دورۀ تیموری، باعــث مهاجرت 

ــد  ــود. دورۀ بع ــهد می ش ــکل یافن مش ــهر و ش ــه ش ــردم ب م

شهرســازی مربــوط بــه دورۀ صفویــه اســت. مطابــق تصویــر 

زیــر، شهرســازی دورۀ صفــوی )مکتــب اصفهــان( بــا دو عنــر 

خیابــان )باالخیابــان و پایین خیابــان( و میــدان )صحــن عتیــق( 

ــن حرکــت  ــد. ای ــی شــهر مشــهد گردی ــق و آبادان باعــث رون

الگــوی توســعه در مشــهد را کــه بــه صــورت شــعاعی حــول 

محــور حــرم مطهــر بــود، بــه صــورت شــعاعی خطــی تغییــر 

داد. 

شــهر در دورۀ قاجــار، تنهــا در داخــل بــارو گســرش پیــدا 

می کنــد. در دورۀ نــادری، اندکــی مشــهد گســرش داشــته 

اســت. پــس از آن، تــا اواخــر دورۀ قاجــار شــهر مشــهد توســعۀ 

ــهر  ــدی ش ــول کالب ــن تح ــت. مهم تری ــته اس ــی نداش چندان

مشــهد در دورۀ پهلــوی اول، احــداث فلکــۀ حرتــی بــه 

عــرض 30 مــر و شــعاع 180 مــر از رأس گنبــد مطهــر بــود. 

احــداث فلکــۀ حرتــی در دو مرحلــه صــورت گرفــت. فلکــۀ 

شــالی بیــن ســال های 1307 تــا 1308 و فلکــۀ جنوبــی بیــن 

ــا تأســیس  ــام شــد. ب ــا 1311 شمســی انج ســال های 1309 ت

فلکــۀ حرتــی، ارتبــاط پایین خیابــان و بــاال خیابــان از طریق 

فلکــه برقــرار شــد. بــا تأســیس خیابان هــای طربســی و تهــران 

در محــور دیگــر فلکــه در این ســاخت و ســازها بــدون در نظر 

گرفــن پیوندهــای اجــزاء مختلــف بافــت و بــدون طبقه بنــدی 

بناهــا بــه لحــاظ ارزش معــاری، بناهــای خشــتی معمولــی تا 

بناهــای تاریخــی ارزشــمند بــدون در نظــر گرفــن هیچ گونــه 

طــرح بهســازی یــا مرمــت یــک رسه تخریــب گردیــد.

 عــدم توجــه بــه اجــرای طرح هــای بهســازی، توامنندســازی 

بافــت  شــدۀ  گسســته  بخش هــای  در  هویت بخشــی  و 



پیرامونــی حــرم مطهــر و نیــز بی توجهــی بــه نیازهــای مــردم 

ســاکن در بافــت کهــن باعث مهاجــرت قــر دارای متکن مالی 

از پیرامــون حــرم و فرســودگی بیــش از پیــش بافــت تاریخــی 

گردیــد. ایــن فرســودگی بافــت در دراز مــدت بــه گونــه ای بــود 

کــه نیــاز مجــدد بــه بهســازی و بــاز زنده ســازی بافت احســاس 

می شــد کــه متأســفانه بــار دیگــر تخریــب بافــت پیرامونــی 

حــرم در دســتور کار اســتانداری خراســان قــرار گرفت. در ســال 

1353 تــا 1354 شمســی، در زمــان نیابــت تولیت »عبدالعظیم 

ــر از رأس  ــعاع 320 م ــا ش ــا ت ــا و بناه ــۀ خانه ه ــان« هم ولی

گنبــد مطهــر تخریــب و تســطیح شــد.

ــاری و  ــن مســکونی، تج ــر اماک ــن طــرح، اک در اجــرای ای

فرهنگــی داخــل فلکــه تخریــب شــد. اجــرای طــرح بــه دلیــل 

ــران  ــردم و زائ ــری م ــی و فک ــط اجتاع ــه رشای ــی ب بی توجه

ــه شکســت  ــی شــهر ب ــت فرهنگ ــا باف ــی ب ــز ناهم خوان و نی

انجامیــد. از ایــن زمــان بــه بعــد، رونــد مــرگ و ویرانــی بافــت 

ــت. ــتابنده تری یاف ــت ش ــم حرک قدی

در دورۀ پهلــوی، خیابان هــای جدیــدی در مشــهد ارتبــاط 

پیــدا می کننــد و بخشــی از بافــت را از بیــن می برنــد. در 

ســال های 1353 تــا 1354، طــرح توســعۀ حــرم و چمــن کاری 

ــت.  ــده اس ــد ش ــرح نق ــوی در ط ــربک رض ــاع مت ــراف بق اط

همچنیــن تخریــب اماکــن مســکونی و تجــاری بررســی شــده 

اســت. در دورۀ جمهــوری اســامی، طرح هــای توســعه کــه در 

ســال 57 تــا 84 انجــام شــده، نیــز بررســی شــده اســت.

تحلیــل فضاهــا و ارزش هــای بــری وضعیــت فعلــی 
حــرم

عنــارص پایــۀ تشــکیل دهندۀ منظــر، نقطــه، خــط، ســطح 

و حجــم اســت. متغیرهــای محیطــی کــه نقــد بــر اســاس آن 

صــورت می پذیــرد نیــز شــامل تعــداد، وضعیــت، ســمت 

وســو، انــدازه، شــکل، فاصلــه، بافــت، تراکــم، رنــگ، زمــان، نور 

و نیروهــای بــری اســت. همچنیــن عوامــل فضایــی شــامل 

هم جــواری، محصوریــت، تداخــل، تــداوم، تشــابه، نقــش 

ــر اســاس آنهــا شــکل  و زمینــه اســت کــه وضعیــت فعلــی ب

گرفتــه اســت. در ایــن زمینــه، عوامل ســاختاری شــامل تــوازن، 

تنــش، ریتــم، تناســب و مقیــاس اســت. عوامــل نظم دهنــده 

ــز شــامل محــور، تقــارن، سلســله مراتــب و تغییــر شــکل  نی

می شــود. نقــد وضعیــت فعلــی بــر اســاس مؤلفه هــای مذکــور 

صــورت پذیرفتــه اســت.

از ســوی دیگــر، عوامــل مهمــی نیــز در قســمت آخــر 

ــت: ــث اس ــۀ بح ــه پای ــده ک ــی ش ــش بررس پژوه

1. پیان 

2. طراحی های صحن ها و اطراف حرم مطهر

3. مقیاس انسانی و هندسۀ مقدس

ایــن ســه عامــل، در قســمت آخــر پژوهــش کــه بــه تحلیــل 

وضــع موجــود می پــردازد، بســیار حائــز اهمیــت اســت و مورد 

لحــاظ بوده اســت.




